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 פסג"ה אשדוד –מרכז סימולציה 

 

 על המרכז .1

 התחדשנו....התחדשנו...התחדשנו... 

 במרכז סימולציה חדשני במרכז פסג"ה אשדוד 

 במרכז ניתן להתנסות, לחוות, ללמוד ולתרגל מיומנויות לתקשורת מיטבית בשדה החינוכי! 

המעמידים במרכז היבטים בבסיס העשיהנעשה תחקיר מצולם משוב, רפלקציה ודיון מעשיר  

 פסיכופדגוגיים רבים  בתהליך ההוראה. 

בעזרת מפגשי הסימולציה המתנסים מגבירים את המודעות ומקבלים כלים יעילים לעבודה, בעבודתכם 

 מול עמיתים, תלמידים והורים. 

 

 המרכז שלנו .2

לציות בחינוך" חודש ינואר תש"ף היה חודש משמח עבורנו, בו פתחנו בהתרגשות את "המרכז לסימו

 החדש שלנו, במרכז הפסג"ה באשדוד.

בחדר שהכשנו לכך והנה באה תקופת הקורונה ועצרה את התכניות. חיש  –רק התחלנו בסימולציות 

.  היה מאתגר אך בעל ערך וחשיבות zoomמהר חישבנו מסלול מחדש ועברנו ל... סימולציות מרחק ב 

 להיות מודלינג לתקשורת מקצועית מרחוק.גם לזמן התנסות מוצלחת וגם...  –כפולה 

 

 מהו מרכז סימולציה?

 .התנסות ורפלקציההמרכזים לסימולציה בחינוך מבוססים על עיקרון של למידה מתוך 

סימולציה מצולמת מהווה חיקוי חלופי של מציאות מורכבת המאפשרת לחוות ולהתנסות בתרחישים  

 ת של אנשי החינוך. יומי-אותנטיים העשויים להתרחש במציאות היום

 

מתוך ממצאי מחקרים שנעשו בתחום מרכזי סימולציה להכשרה בחינוך בישראל ובעולם, נמצא כי 

נותנת אפשרות למתנסה  הלמידה באמצעות סימולציה בתנאי 'מציאות מוגנת' תוך נטרול "חוסמי הוראה,

עימו  לצפות רפלקטיבית לחוות ולצפות באירוע כמעט אותנטי ולהתאמן בזמן אמת בדרכי ההתמודדות 

 בעצמו ולקבל משוב באמצעות למידת עמיתים.

להתמודד באופן מבוקר  הלמידה הייחודית באמצעות סימולציה מצולמת פותחת בפני הלומדים הזדמנות

לבחון את מגוון דרכי התמודדות העומדים לרשותם, לגבש דרכי  עם מצבי קיצון ומצבי קונפליקט,

 (, ולחזק ולשמר התנהגויות מוצלחות. 2000) McHardy & Allanהתמודדות חדשות 
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הכולל הכרות מסלול הכשרה מיוחד,  צוות המרכז שלנו ,שמכיר לעומק את בתי הספר בעירנו, עובר

 . מעמיקה עם התפיסה והעקרונות, לצד התנסות מעשית בפרקטיקות

 

ודיוק תהליכי עבודה, בפיתוח  ניתן לשלב סימולציות במסגרות  שונות: ימי היערכות, בתהליך של פיתוח

המקצועי ועוד.. כל זאת, תוך התאמה מדויקת לצרכי הצוות בבית הספר שלכם או בהשתלמויות 

 בפסג"ה.

 

הסימולציות נותנות מענה לצוותי המורים, לצוותי הניהול, לצוותי מנהיגות הביניים )אנו מפתחים מודל 

ת ועוד. כמו כן, התכנים מותאמים לצרכים ונוגעים סימולציה מותאם וייחודי עבורם(, לצוותי היוועצו

 להיבטים של פדגוגיה, פסיכופדגוגיה, תקשורת בין אישית, ומנהיגות.

אנו, צוות פסגה אשדוד מאמינים ששיח דיאלוגי אפקטיבי מהווה  חלק ממנהיגות חינוכית מיטבית, ומרכז 

 לערכים אלו. הסימולציה מהווה מרחב והזדמנויות לתרגול מיומנויות שנוגעות
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 סימולציות מקוונות -עושים "זום" על הסימולציה

 תקופת הקורונה זמנה לנו הזדמנויות טובות וחדשות. 

 חבקנו את ההזדמנויות והחלטנו להמשיך את הסימולציות גם באופן מקוון.

 הקמנו פלטפורמה חדשה 

 בתקופה זו. המותאמת לצרכי הפיתוח המקצועי ולצרכי הצוות הלומד 

צוותים חינוכיים רבים לרבות קבוצות מנהגות ביניים, אשר בכוחם  -במפגשים מקוונים אלה לקחו חלק 

 להוביל שינוי ולהבנות תפיסות חינוכיות חדשות. 

 

עידן הקורונה  עצר את השגרה "אילץ" את כולנו לעשות התאמות, ולשמחתנו הוביל את צוות הסימולציה 

מודל התנסות סימולטיבי באמצעות  ת מעניינים, מאתגרים וחדשים ולפיתוח והמרכז החדש למחוזו

 ה"זום" .

וכך היה...במהלך תקופה הא שגרתית זו, חווינו חוויית למידה מאתגרת ואחרת, התנסינו בהנחיית 

 סימולציות במרכז הפסג"ה, ובהנחיית סימולציות מקוונות באמצעות ה"זום".

השוטף לבניה מדויקת של מפגשי הסימולציה והובילו אותנו כצוות  הצרכים החדשים העמיקו את השיח

 למחוזות חדשים ומרתקים.
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